ÄLGJAKT I HJULBÄCK 2016
Lördag den 22 oktober. En gråmulen morgon med en vind som av och
till friskar i från nordost. Samling i bystugan klockan sju i kolmörker. Två
nya ansikten presenteras. Erik Bengtsson, Bortas Bengts son som är ny
jägare för året. Ny hundkarl är Johan Orrell eftersom Mats Sjöbergs hund
hastigt dog i somras och han dessutom arrenderat in sig i laget.
Stormyren först. När pass 1, 2 och 3, Lars Andersson, Sven Segerström
och jag väntar på att få gå till våra pass smäller ett skott nära uppåt
Altsarvet till. Tomas Nääs har skjutit på en kalv får vi så småningom veta.
Jan Lärfars kallas dit och snart hittas kalven. En timme senare river Johans
hund i framför pass 1 men tystnar. Ett ensamt djur går ut över pass 24
Tranugärdet, hörs Johan Farth rapportera. Efter går hunden. Nu stöter
Johan Orrell ett ensamt djur inne i såten. Så ser Staffan Berglund ett
ensamt djur från pass 10 som går mot skjutbanan.
Lugnt just nu på jaktfronten. Gråkallt +2 grader i morse. Lätta
regndroppar. Frukosten satt bra nyss. Klockan 1037 nu.
1146. Jakten fortsätter. Jan spårade nyss ut ett ensamt djur över Marias
Pers pass på myren mellan pass 6 och 7. Johan fortsätter att försöka få fart
på den kviga som Jan bl.a. sett väster om Nyåkersvägen. Omställning
snart för såten Vafverön dit ko, kalv och pinntjur drog efter Tomas
skjutning i morse.
1434. En tjur skjuten av Johan Orrell inne i såten strax norr om mitt pass.
Johan går på från Siljansvägen. Ett klingande drev visar sig vara en hjort
sedd av flera. Uppe vid Tomas lägger hunden av. Strax drev igen. Rakt
mot mig. Älgbrak rakt österut. Drevet går norr och väster om mig,
passerar Björbäcksvägen och är nu uppe i Stormyren i gångstånd. Johan O
på väg dit. Avslut. Kalven dras fram och flås hos Aspen. Tjuren låter vänta
på sig så man åker hem.
Resultat 1+1.
Söndag den 23 oktober. 0948. Kalv + ko skjutna. En kulen kall morgon
med en frisk dånande vind från nordost. Vackernäsutställningen nu. Sitter
på pass 25 Ormbacken klockan 8 enligt order. Regndroppar smattrar på
plasttaket. John går från byn, Johan från Börtja och Jan från Siljan och
Hedlunds kåk. Strax upptag för Jan. ”Passupp, ko, kalv och tjur på pass
46”, hörs Tommy. PANG! ”Sköt på kalven, oklar utgång”, ropar Tommy. Jan
kallas dit. Ko och tjur ses av flera i 60-armen. Jan på plats, ”Den sprang
upp. Passopp.” Tre skott. ”Den gick omkull”, hörs Jan.
Upplåtet på en stor då. ”En fin ko på väg nerefter hållarmen ”, hörs någon.
Inte skjutbar?!
Kalvkon skall sparas! Pang. Fyra skott ljuder. Snart hittar Jan även kon.
När John gått genom Rävoberg och Jan gått en sväng till och skrämt fram
en kviga bryts såten och vi ställer ut för Stormyren.
1228. På pass 3 nu mellan Sors Eriks mossmyr och Rävholen. Vinden har
mojnat och regndropparna är bara sporadiska. En fin jaktdag. Ett gäng går
igenom Lissberg i jakt på den tvåkalvsko som setts i Ufberget. Fått upp
värmen nu efter promenaden hit. Johans hund verkar inte vara tillbaka än.

1414. Allt lugnt på jaktfronten. Alla hundar i såten, men ingen älgkontakt
har rapporterats. Mulet, småregnigt, måttlig till frisk vind. Småruggigt.
1439. Hetsigt upptag för Johans hund. I riktning mot mig en stund.
Spännande. Sakta mot Altsarvet. Hjort eventuellt tror Johan. Nere mot
Siljansvägen är Johan Farth och vår nye jaktvårdskonsulent Jerk Sjöberg
och hämtar älgar. Avslut snart som det känns nu 1506. Nästan skymning.
Samling bystugan. Avprickning och gruppfoto. Slakt fredag med Lasse och
Jimmie som basar.
Resultat 1+1. Totalt 2+2.
Björken fick 3+4. En tjur kom härifrån med Johans hund efter.
Vid jaktdagboken Klas Sarén

